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Författare: Johan Johansson och Martin Bergkvist Bäcklin 

Handledare: Cecilia Österman 

 

Abstrakt  

Syftet med arbetet är att identifiera arbetsmiljörisker genom att analysera arbetsmomenten 

och arbetsmiljön vid en separatoröverhalning ombord ett fartyg. För att identifiera 

arbetsmiljörisker användes Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:02, bedömningsmallen 

KIM 1 och programmet ALBA. Resultatet av arbetet visar att det finns belastningsrisker och 

punkter att förbättra. Ett förslag på förbättringar är att ytterligare en arbetsyta på det 

undersökta fartyget bör utformas för att möjliggöra en bättre arbetsställning och minska 

antalet lyft. Resultatet visar även att det är viktigt att använda rätt lyftteknik för att minska 

risken för belastningsskador. Arbetet kan användas för grund till fortsatta studier inom 

arbetsmiljö till sjöss. 
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Abstract  

The purpose of the study is to identify work hazards by analyzing the work activities and work 

environment during a separator overhaul onboard a ship. To identify risks the study used the 

Swedish Work Environment Authority´s regulation AFS 2012:02, the assessment form KIM 1 

and a biomechanical program ALBA. The results show that there are risks for stress load on 

the body and that there is room for improvements. An example of an improvement is to 

design an additional workbench to allow proper work postures and decrease the number of 

lifts. The results also show the importance of using the right technique while lifting to reduce 

the chance of stress load. The study can be used for further studies on the work environment 

hazards onboard ships. 
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Fö rörd 

Under vår tid ombord fartyg har vi erfarenhet av att arbeta som motorman, den andra har 

erfarenhet ombord på fem fartyg som befälselev och vi har kommit i kontakt med tunga 

arbeten, farliga kemikalier och arbetsställningarna som har varit ogynnsamma för kroppen. 

Utformningen av utrymmena där separatorerna står är olika och det har inte alltid upplevts 

som en bra arbetsmiljö, genom dessa erfarenheter väcktes intresset för att undersöka de 

olika arbetsmomenten vid separatoröverhalning.  

Vi vill passa på att tacka hela besättningen ombord för deras fantastiska bemötande och 

tålamod de visade oss under fältstudien. Vi vill även ge ett stort tack till rederiet som gav oss 

chansen att få komma ombord och utföra vår fältstudie. Vi vill även tacka vår handledare för 

den hjälp vi har fått med att strukturera och granska arbetet. 
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Définitiönér 

Bedömningen över belastningsergonomin utförs efter Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2012:02 och rapporten följer således deras definitioner. 

Belastningsergonomi – Den del av det större begreppet ergonomi som behandlar hur 

belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. 

Duration – Hur länge 

Frekvens – Hur ofta 

Handintensivt arbete – Arbete som innebär ihållande handrörelser med hög rörelsehastighet 

ofta i kombination med rörelser mot ytterlägen eller kraftkrävande arbetsuppgifter. 

Intensitet – Hur mycket 

Kofferdam – Ett spilltråg, en högre kant av stål som är fast svetsad i marken runt ett område 

som ska förhindra att vätska läcker ut 

Lyftmoment – Lyft eller sänkning av vikt till exempel genom knäböj eller marklyft 

Manuell hantering – Alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera 

individer lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last. 

Riskbedömningsmetod – En metod för identifiera och uppskatta risker 

Riskbedömning – En bedömning för att undersöka arbetsmiljön för att ta reda på om det 

finns risk för uppkomst av belastningsskador, olycksfall eller ohälsa. 

Rörelseorgan – De kroppsdelar och de strukturer (muskler, senor, skelett, brosk, ledband 

samt nerver) som gör att kroppen intar olika ställningar och rör på sig. 

Överhalning – Översyn och reparation 

  



 
 

Innéha llsfö rtéckning  

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

2 Syfte och mål............................................................................................................ 3 

2.1 Etik ...................................................................................................................... 3 

3 Metod....................................................................................................................... 4 

3.1 Avgränsningar ..................................................................................................... 4 

3.2 Datainsamling ..................................................................................................... 5 

3.3 Val av riskbedömningsmetod ............................................................................. 6 

3.4 Riskbedömningsmetoderna ................................................................................ 6 

3.4.1 Sammanfattning av faktorer ....................................................................... 6 

3.4.2 AFS 2012:02  ................................................................................................ 7 

3.4.3 ALBA ............................................................................................................ 8 

3.4.4 KIM 1 ........................................................................................................... 9 

4 Resultat .................................................................................................................. 10 

4.1 Överhalning av separator ................................................................................. 10 

4.1.1 Lyftmoment, manuell hantering och länkanalys....................................... 11 

4.1.2 Arbetsställning och arbetsplatsutformning .............................................. 13 

4.2 Resultat från riskbedömningsmetoderna ......................................................... 14 

4.2.1 Lyftmoment 1 ............................................................................................ 15 

4.2.2 Lyftmoment 2 ............................................................................................ 16 

4.2.3 Lyftmoment 3 ............................................................................................ 17 

4.2.4 Lyftmoment 4 ............................................................................................ 18 

4.3 Sammanställning av resultat(Helhetsbild) ....................................................... 19 

5 Diskussion .............................................................................................................. 21 

5.1 Resultatdiskussion  ........................................................................................... 21 

5.2 Metoddiskussion............................................................................................... 22 

5.3 Förslag på fortsatta studier .............................................................................. 23 

6 Slutsats ................................................................................................................... 24 

Litteraturförteckning ....................................................................................................... 25 

Bilaga 1 .............................................................................................................................. 0 



1 
 

1 Inlédning 

Det finns flera sätt att hantera frågor som rör arbetsmiljö och hur olika faktorer påverkar 

hälsan hos individer. Att studera ergonomin innebär att studera faktorer som rör arbetsmiljö 

och hur de påverkar hälsan hos individer (Arbetsmiljöverket, 2015). Belastningsergonomi är 

det begrepp som används för att undersöka hur belastningar i arbetet påverkar rörelse-

organen. 

En rapport av Europeiska Arbetsmiljöbyrån från 2010 har sammanställt belastnings-

ergonomiska arbetsrelaterade problem inom EU för flertalet arbetssektorer. Rapporten visar 

att det har skett en ökning i Europa av besvär i rörelseorganen som är arbetsrelaterade 

(Schneider & Irastorza, 2010). En annan rapport på arbetsorsakade besvär från Arbets-

miljöverket (2014, ss. 21-22) visar att det i Sverige har skett en ökning från 2012 till 2014 av 

besvär orsakat av fysisk belastning. Samma tendenser ses till sjöss där de vanligaste arbets-

skadorna med allvarliga konsekvenser är belastningsergonomiska problem och risken för att 

halka/snubbla/trilla (Hanson & Horck, 2013). Enligt tidigare forskning är arbetsförhållandena 

på ett fartyg, till sjöss, i maskinrummet krävande på grund av det termiska klimatet, 

obekväma arbetsställningar, hög bullernivå, dålig luftkvalitet och dålig belysning (Lundh, 

Lützhöft, Rydstedt & Dahlman, 2011). 

Separatorer som finns ombord fartyg används till rena oljor och bränslen från vatten och 

orenheter. Den består simplifierat av en kula, skål och en tallrikssats där vatten och 

orenheter separeras bort. Avlagringarna från oljor och bränslen som separeras fastnar på 

separatordelarna. Det krävs därför överhalning och rengöring för hand, vilket är både tungt 

och tidskrävande för personalen som utför arbetet samt att det medför att de utsätts för 

arbetsmiljörisker. Överhalning av separatorer görs efter tidsintervall eller efter ett visst antal 

drifttimmar, för denna specifika modell var tidsintervallet 6, 12 och 24 månaders service. 

Tiden mellan drifttimmarna var 3000, 6000 och 12000 timmar. Vid en så kallad ’major 

service’ överhalas och rengörs hela separatorn och slitdetaljer byts ut, spel mäts och 

noteras. Vid en mindre service, så kallad ’light service’ plockas bara en del av separatorn ner 

och rengörs och även här byts slitdetaljer ut1.  

                                                           
1
 Mejlkonversation med Chief Engineer ombord fartyget där överhalningen utfördes  
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Separatoröverhalning sker frekvent och varje gång den utförs så utsätts personen för 

arbetsmiljörisker, för att undersöka och göra bedömningar av belastningsergonomin kan 

riskbedömningsmetoder användas. Att använda riskbedömningsmetoder är ett erkänt 

verktyg för att analysera och identifiera risker för arbetsmoment och utformningen av 

arbetsplatsen (Mattes & Ternblad, 2012, ss. 21-22). Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2012:02 är framtagen för att göra en riskbedömning av belastningsergonomi (AFS 2012:02, s. 

5) och den innehåller information om hur arbetsgivaren ska utforma arbetsplatsen för att 

uppnå en god arbetsmiljö i enlighet med Arbetsmiljölagen. Föreskriften är satt i kraft för 

svenskflaggade fartyg i Transportstyrelsens förskrifter (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på 

fartyg och gäller även för svenskflaggade fartyg utanför Sveriges sjöterritorium.  
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2 Syfté öch ma l 

Syftet med arbetet är att identifiera arbetsmiljörisker genom att analysera arbetsmomenten 

och arbetsmiljön vid en separatoröverhalning ombord på ett fartyg. 

Målet är att göra en belastningsergonomisk riskbedömning i samband med överhalningen 

för att identifiera eventuella arbetsmiljörisker.  

Målet är även att ge förslag på hur risken för arbetsskador kan minskas för personalen 

ombord på fartyget som utför överhalning av separatorer. 

2.1 Etik 

Under planeringsstadiet och utförandet av fältstudien har författarna diskuterat och 

reflekterat över etiska aspekter under arbetets gång. I enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer, har det beslutats att inte använda rederiet eller fartygets namn 

eftersom att det har givits medgivande till detta.  
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3 Métöd 

För att kunna identifiera arbetsmiljörisker och analysera arbetsmomenten samt arbetsmiljön 

vid en separatoröverhalning har ett urval av metoder för datainsamling och analys använts. 

Datainsamlingen genomfördes under en fältstudie ombord ett svenskt fartyg under februari 

2015, fältstudien bestod av att författarna utförde en överhalning av en Westfalia OSA 20-96 

smörjoljeseparator. Tre riskbedömningsmetoder användes för att analysera och göra en 

bedömning av belastningsergonomin, resultaten från riskbedömningsmetoderna jämfördes 

sedan med varandra för att minska felkällor. Datainsamlingen och metoderna förklaras mer 

ingående i detta kapitel. 

3.1 Avgränsningar 

Författarna valde att själva utföra överhalningen eftersom de hade begränsat med tid för 

överhalningen och analysen. Det valdes därför att dela upp och utföra arbetsmomenten för 

överhalningen i fyra lyftmoment (se kapitel 4.1). Lyftmomenten kunde delas upp efter de 

arbetsmoment som förekom och rätt lyftteknik användes för att minska risken för 

belastningsskador. Uppdelningen gjorde det möjligt att utföra arbetet tidseffektivt, det 

innebar att varje arbetsmoment inte behövde filmas och att analysen blev lättare att göra 

eftersom mindre parametrar skilde mellan arbetsmomenten. Det kan förekomma att varje 

enskilt moment skulle kunnat utföras annorlunda men separatorn överhalades korrekt. 

Det finns andra aspekter att granska av arbetsmiljön som belysning, vibrationer, värme-

belastning samt buller och dess påverkan på rösten men de togs inte med då det inte har 

gjordes några mätningar. De kan bidra till en ökad belastning i samband med överhalningen 

av separatorer men är inte specifika för överhalningen.  

Under överhalningen kom författarna i kontakt med kemikalier och de använde handverktyg 

men eftersom de faller utanför riskbedömningsmetoderna valdes det enbart att göras 

iakttagelser på dessa faktorer. För att granska de kemiska arbetsmiljöriskerna krävs mer 

utrustning, vilket författarna inte hade tillgång till. 
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3.2 Datainsamling  

För riskbedömningsmetoderna finns ett flertal sätt att samla in data för granskning av 

belastningsergonomin till exempel genom observationer, tekniska mätningar, intervjuer och 

granskning av olycksrapporter (Palm, Eliasson, Lindberg & Hägg, 2014, s. 14). För detta 

arbete valdes det att genomföra en fältstudie, för att samla in data, genom att videofilma 

och ta bilder samt genom att föra anteckningar av arbetsmomenten och arbetsytorna vid 

överhalningen. Fältstudien genomfördes av författarna istället för att observera andra, det 

gav möjligheten att tidsplanera överhalningen. För att minska felkällor av den insamlade 

datan vid fältstudien utfördes delar av arbetsmomenten av bägge författarna, som har olika 

längd2, för att granska skillnader i utförandet (Palm, Eliasson, Lindberg & Hägg, 2014, ss. 17-

18).  

För bedömning av belastningsergonomiska risker vid överhalningen krävdes det insamling av 

empirisk data för följande parameterar:  

o Vikter på verktyg och separatordelar. 

o Höjder till komponenter och arbetsytor. 

o Vilka vinklar som kroppen är i vid lyft och utförande av manuell hantering. 

o Uppmätning av längder som personalen behöver röra sig vid överhalning av 

separatorn.  

För insamlingen av data användes en analog hängvåg av märket Menuett för att väga 

vikterna, hängvågen hade markeringar på vart 0,5 kg och skalan gick till 50 kg. Video-

inspelning och bilder togs från sidan av kroppen och av arbetsytan vid utförandet av arbets-

momenten under överhalningen av separatorn. Längder uppmättes med tumstock och 

måttband för att göra länkanalysen och för att mäta höjder till arbetsytor.  

 

 

                                                           
2
 Författare 1 är 178 cm lång, författare 2 är 169 cm lång 
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3.3 Val av riskbedömningsmetod 

Det finns många riskbedömningsmetoder som kan användas vid bedömning av belastnings-

ergonomin. Enligt en studie är de vanligaste riskbedömningsmetoderna bland svenska 

ergonomer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för belastningsergonomi och bedömningsmallen 

KIM 1 (Arbetsmiljöverket, 2012).  Studien bestod av legitimerade sjukgymnaster som var 

medlemmar i Ergonomisektionen i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (Mattes & 

Ternblad, 2012). 

För att minska felkällor vid riskbedömningen valdes tre metoder vilka gav resultat som kunde 

jämföras med varandra (Palm, Eliasson, Lindberg, & Hägg, 2014, ss. 17-18). Metoderna som 

användes i arbetet var bedömningsmallen KIM 1, programmet ALBA (Handbok till ALBA, 

2013) och utvalda faktorer av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:02. För att jämföra 

resultaten från ALBA och KIM 1 med föreskrifterna valdes faktorer ut från paragraf 5 ”arbets-

ställningar och arbetsrörelser” samt paragraf 6 ”manuell hantering och annan kraft-

utövning”, detta baserades på studien gjord av Mattes och Ternblad (2012). 

Som ett hjälpmedel utöver riskbedömningsmetoderna gjordes en länkanalys över arbets-

platsutformningen, där illusterar sträckor och distanser som förflyttas under utförande av ett 

arbete. Detta gjordes för att identifiera om det finns möjlighet att minska antal lyft eller 

ändra lyftmoment genom planering, och därmed minska belastningen på kroppen.  

3.4 Riskbedömningsmetoderna 

Under följande rubrik förklaras sambanden mellan metoderna, vilka faktorer som påverkar 

metodens resultat och hur de användes för att bearbeta den insamlade datan. Risk-

bedömningsmetodernas resultat presenteras i kapitel 4.2 och resultaten sammanställdes 

och jämfördes sedan med varandra i kapitel 4.3. 

3.4.1 Sammanfattning av faktorer  

För att göra riskbedömningsmetoderna överskådliga redovisas här en överblick på de 

faktorer som påverkar belastningsergonomin och som togs hänsyn till vid datainsamlingen. I 

samtliga riskbedömningsmetoder togs det hänsyn till att belastning som innebär risk för 

skador på rörelseorgan ska göras med avseende på duration, frekvens och intensitet samt 

att det i de flesta fall är direkt olämpligt att hantera vikter över 25 kg (AFS 2012:02). 
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Arbetsplatsens utformning och vilka positioner personen är tvungen att inta för att utföra 

arbetet är stora påverkande faktorer vid bedömning av arbetsställning och arbetsrörelse. 

Vikten på bördan, antal lyft, tyngdpunktsförflyttning, arbetsställningen, sträckan bördan bärs 

och underlaget vid manuell hantering och annan kraftutföring är även stora påverkande 

faktorer vid bedömningen av belastningsergonomin. 

3.4.2 AFS 2012:02  

Under följande rubrik förklaras de utvalda paragraferna 5 samt 6 och vilka faktorer som togs 

hänsyn till i föreskriften, de har valts ut av författarna för att kunna jämföra med KIM 1 och 

ALBA. 

Arbetsställningar och arbetsrörelser 

För att undvika belastningsskador bör arbetsställningen anpassas så att leder som belastas 

ofta eller länge inte är kraftigt böjda, sträckta eller roterade. Risken för skador kan öka av 

försämrad koordination och styrka på grund av dessa positioner (AFS 2012:02, ss. 7, 19-25). 

Rekommendationen för att undvika dessa risker bör arbetshöjden ligga vid armbågshöjd för 

den som utför arbetet, kroppen ska vara i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och 

överarmarna nära kroppen. Det bör finnas en variation av stående och sittande arbets-

ställningar för att undvika monotona arbetsställningar med hänseende till att hukande, 

knästående och nigande ökar risken för överbelastning av kroppen (AFS 2012:02, ss. 7, 19-

25). 

Med hänsyn till nämnda faktorer gjordes en analys på arbetsställningen. Duration och 

intensitet granskades med hur arbetsställningen varieras och vilka krafter som påverkar 

kroppen under arbetsmomenten.  

Manuell hantering och annan kraftutövning   

Intensiteten ökar med arbetsställningar som innebär lyft med böjda knän, tunga lyft och 

underlag som är hala och/eller ostadiga ökar risken för framförallt knäskador. Belastnings-

risken ökar även när det sker en tyngdpunktsförflyttning som belastar kroppen ogynnsamt 

t.ex. arbetsmoment som kräver koordination och balans så som att bära en tung börda, att 

bära en börda i en lejdare eller vid sjögång. De tre mest betydelsefulla aspekterna för att 

minska risken för ryggskador enligt föreskriften är att undvika tunga lyft om det är möjligt, 
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hålla bördan nära kroppen och att undvika att lyfta och vrida samtidigt. (AFS 2012:02, ss. 7, 

25-29) 

Med hänsyn till de nämnda faktorerna gjordes en analys av arbetsmomenten, de lyft som 

förekom samt vikterna av verktyg och separatordelar som användes vid överhalningen av 

separatorn.  

3.4.3 ALBA 

ALBA är utvecklat för att studera belastningsergonomi genom beräkningar på biomekanik. 

Biomekanisk analys används för att göra belastningsergonomiska bedömningar och 

jämförelser på krafter som påverkar kroppen men de bygger på vissa förenklingar 

(KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 8). I programmet användes en tvådimensionell 

kroppsmodell med fem rörliga segment för att modellera arbetsställningens start- och 

slutpositioner av de lyft som gjordes under överhalningen, ett sjätte segment anger vektorn 

på bördan som hålls i händerna (Handbok till ALBA Biomekanik, 2013, s. 5). Det togs hänsyn 

till att programmet inte varnar om ledpositionerna blir orealistiska och att beräkningarna 

bygger på förenklingar.  

För att göra beräkningen i ALBA användes start- och slutpositionerna från de fyra lyft-

momenten tillsammans med vikterna för separatordelarna, det vill säga intensiteten för 

lyften. I programmet kunde frekvensen för lyften ställas in genom att ange inom vilka 

intervaller de förekom, programmet baserade lyftintervallet för en enstaka vikt och tog inte 

hänsyn till att nästkommande lyft kunde bestå av en annan vikt. Eftersom det förekom lyft 

med olika vikter efter varandra gjordes en uppskattning att lyft skedde med 30 minuters 

intervall. Baserat på lyfttekniken vid lyftmomentet och med vilket intervall lyftet skedde 

beräknade programmet den rekommenderade maxvikten som får hanteras. Det tillkom även 

en reducering av den beräknade maxvikten på grund av greppsvårigheter som redovisas i 

resultatet (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 19). 

Maxvikten från programmet ALBA beräknades efter Snooks lyftrekommendationer, dessa är 

baserade på ett stort antal uppskattningar från industriarbetare samt flera delstudier där 

olika aspekter har tagits i beaktning som könsskillnader, lyftsträcka, lyftfrekvens och lyfthöjd. 

Delstudierna är baserade på psykofysiska kännetecken, med det menas den upplevelsen hos 

människan att känna om något är ansträngande är det direkt relaterat till att situationer som 

kan ge upphov till skador (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013). 
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3.4.4 KIM 1 

KIM 1 är en bedömningsmall för belastningsergonomi, nedan beskrivs hur bedömnings-

mallen har använts och vad riskbedömningen tar hänsyn till. Bedömningsmallen består av 

tre steg: 

1. Det första steget av KIM 1 är indelat i tre kategorier som ger en tidspoäng, det vill 

säga frekvens respektive duration av arbetet. Enbart en kategori kan användas; den 

första kategorin är ”att lyfta eller flytta laster” och bedöms efter antalet lyft, den 

andra kategorin är ”hålla” och bedöms efter total tid lasten hålls under arbetsdagen 

och den sista kategorin är ”bära” och bedöms efter avstånd lasten burits under 

arbetsdagen. Eftersom enbart en kategori kunde användas valdes första kategorin 

eftersom lyft var den mest förekommande faktorn vid överhalningen. Det gjordes en 

uppskattning att varje vikt lyftes mellan 10-40 gånger under en hel arbetsdag. 

2. I det andra steget väljs lastens vikt ut från fem olika kategorier och tilldelas 

lastpoäng, det vill säga intensiteten av arbetet. Även arbetsställning bestäms ur fyra 

definierade arbetsställningar och arbetsförhållandet som bestäms utifrån tre 

kategorier och de ges bedömningspoäng därefter. 

3. Steg tre är den uträknade riskpoängen som har delats in i fyra kategorier. De fyra 

kategorierna delas in i färgerna grön, gul, orange och röd beroende på risken som 

finns vid arbetet och om det eventuellt krävs åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2012) vilka 

förklaras i resultat kapitlet. 

Resultatet av KIM 1 ges riskpoängen efter belastningen som analyseras. Riskpoängen delas in 

i fyra olika nivåer med färgerna grön, gul, orange och röd. 

 Grön betyder att det är en låg belastning och risken för fysisk överbelastning är 

mycket liten. 

 Gul betyder att det är en ökad belastning och att fysisk överbelastning är möjlig för 

personer med lägre fysisk kapacitet.   

 Orange betyder att fysisk överbelastning är möjlig, ny utformning av arbetsplatsen 

rekommenderas.  

 Rött betyder att det är hög belastning och fysisk överbelastning är mycket trolig, 

arbetsplatsen utformning måste ändras.  
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4 Résultat 

I följande kapitel redovisas överhalningen av separatorn som en del av resultatet för att 

beskriva och illustera vilka faktorer som ligger till grund för riskbedömningsmetoderna. 

Resultatet av de olika riskbedömningsmetoderna presenteras först för varje enskilt lyft-

moment och redovisas sedan i en sammanställning.  

Figur 1 visar arbetsplatsens utformning där överhalningen utfördes. I bilden syns separatorn 

som överhalades, taljan som användes för att lyfta separatordelarna, separatorverktygs-

tavlan och arbetsbänken som användes till rengöring av separatordelarna. 

4.1 Överhalning av separator 

Följande underrubriker beskriver och illustrerar utförandet av överhalningen, bilderna av 

lyftmomenten är tagna från beräkningarna som gjordes i ALBA och illusterar hur separator-

delarna lyftes och sänktes.  

 

Figur 1. Bild av arbetsplatsens utformning där överhalningen utfördes 
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4.1.1 Lyftmoment, manuell hantering och länkanalys 

I följande underrubriker presenteras observationer av lyftmoment, manuell hantering och 

länkanalysen för överhalningen av separatorn. 

Länkanalys 

Figur 2 visar resultatet av länkanalysen med approximationer på arbetsplatsens utformning 

och de sträckor som författarna rörde sig vid överhalningen av separatorn. Länkanalysen 

redovisas för att granska om lyftmomenten kan ändras och/eller om antalet lyft kan minskas. 

 

Nedmontering 

För att hämta verktyg vid nedmontering av separatorn förflyttade sig författarna mellan 

separatorn och verktygstavlan, för att hämta och lämna separatorverktyg förflyttade sig 

författarna mellan separatorn och separatorverktygstavlan. De lätta separatordelarna (se 

tabell 2) lyftes från separatorn och bars till arbetsplattan där de sänktes från midjan till 

durken (Figur 3).  

En talja användas till de tyngre delarna (se tabell 1) för att placera dem på durken bredvid 

separatorn. De dessa lyftes sedan från marken till midjan (Figur 6) och bars från separatorn 

till arbetsplattan för att sedan sänkas ner (Figur 4). 

Figur 3. Lyftmoment 1, lätta vikter. Figur 4. Lyftmoment 1, tunga vikter. 

Figur 2. Länkanalys. Distanser: A = 2.30m, B = 5m, C = 4m, D = 1.5m, E = 6m   
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Rengöring 

Vid rengöring av separatordelarna lyftes samtliga delar från arbetsplattan till midjan, enligt 

lyftmoment 2 (Figur 5 och 6), varvid de bars till arbetsbänken. För rengöring placerades 

delarna på arbetsbänken och lyftes från midjan till arbetsbänken (Figur 7). Delarna sänktes 

och lyftes mellan arbetsbänken och karet (Figur 8) vid rengöring. Efter rengöring bars 

samtliga delar tillbaka till arbetsplattan. Därefter bars alla delar utom Bowl bottom complete 

från arbetsplattan och sänktes ner i baljan. 

 

 

Montering 

Vid montering av separatorn lyftes alla delar från arbetsplattan till midjan (Figur 5 och 6) och 

bars till separatorn. De tyngsta delarna sänktes ner från midjan till durken intill separatorn 

(Figur 4) för att sedan lyftas upp och placeras med hjälp av talja. De lättare delarna 

placerades direkt på separatorn. 

  

Figur 5. Lyftmoment 2, lätta vikter. Figur 6. Lyftmoment 2, tunga vikter. 

Figur 7. Lyftmoment 3. Figur 8. Lyftmoment 4. 
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4.1.2 Arbetsställning och arbetsplatsutformning 

I följande underrubriker presenteras observationer av arbetsställningar och arbetsplats-

utformningen i samband med överhalningen av separatorn. För ytterligare bilder på 

arbetsställningar och arbetsplatsutformning se bilaga 1. 

Arbetsyta vid separatorn 

Höjden från durken till den öppna separatorn var 

76 cm och radien 35 cm (Figur 9, röd pil). För att 

komma helt intill separatorn med kroppen och 

undvika att stå med framåtlutad överkropp var 

författarna tvungna att stå på ett kabelrör 

och/eller kanten på kofferdammen. På motsatt 

sida av separatorn, i kofferdammen, var det ett 

större rör som författarna var tvungna att stå på 

för att arbeta vid separatorn. Arbetsytans 

underlag vid överhalningen var ren och den har 

därtill upphöjningar som halkskydd. 

 
 

Rengöring 

Arbetsställningen vid arbetsplattan var låg, arbetet utfördes på knä eller hukandes med 

framåtlutad kropp vid rengöring av separatordelarna, rengöring av discstacken utfördes på 

knä (Figur 10). Arbetsställningen som noterades vid rengöring vid arbetsbänken (Figur 11) 

var framåtlutad överkropp och raka ben, det förekom risk för halka då det handskades med 

diesel, generellt var underlaget rent och har även upphöjningar som halkskydd.  

Figur 9. Arbetsytan vid separatorn. 

Figur 10. Rengöring av discstacken. Figur 11. Rengöring vid arbetsbänk i karet. 
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Separatordelar 

Nedan redovisas vikten av separatordelarna som hanterades vid överhalningen. 

Tabell 1. Tunga separatordelar 

Separatordel 
Bowl bottom 

complete Bowl top Slidingpiston 
Centrifugal chamber 
bottom + wearliner 

Discstack + 
separating disc 

Vikt (kg) 60 26 20 18 14 
 

Tabell 2. Lätta separatordelar 

Separatordel Distrubutor Big lockring 
Centrifugal 

pump Water pump 
Centrfugal pump 

cover Small lockring 

Vikt (kg) 8 7,5 4 2 1 1 
 
 
 

4.2 Resultat från riskbedömningsmetoderna 

Lyften har delats upp i fyra lyftmoment vilka är baserade på de arbetsmoment som 

observerades under överhalningen(kapitel 4.1). Resultaten från riskbedömningsmetoderna 

redovisas för varje lyftmoment och sammanställs och jämförs sedan under rubriken 4.3.  

I tabellerna 4-7 redovisas separatordelarnas vikter, resultaten för riskpoängen enligt KIM 1, 

den rekommenderade maxvikten från ALBA´s biomekaniska beräkningar och riskbedömning 

enligt AFS 2012:02. Riskbedömningen från föreskriften redovisas som en löptext och ges 

samma färgkod i tabellerna som KIM 1. 

Riskpoängen för KIM 1 och föreskrifterna delas in i fyra olika nivåer med färgerna grön, gul, 

orange och röd enligt  

 Grön betyder att det är en låg belastning och risken för fysisk överbelastning är 

mycket liten. 

 Gul betyder att det är en ökad belastning och att fysisk överbelastning är möjlig för 

personer med lägre fysisk kapacitet.   

 Orange betyder att fysisk överbelastning är möjlig, ny utformning av arbetsplatsen 

rekommenderas.  

 Rött betyder att det är hög belastning och fysisk överbelastning är mycket trolig, 

arbetsplatsen utformning måste ändras.  
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4.2.1 Lyftmoment 1 

Lyftmoment 1 har delats upp i två utföranden beroende på vikten av separatordelen (figur 3 

och 4). För de lättare vikterna lutades överkroppen över separatordelen som skulle lyftas 

medan de tyngre separatordelarna lyftes med böjda ben och med delen så nära kroppen 

som möjligt. 

AFS 2012:02 

Underlaget vid utförande hölls rent och var därför inte halt. Det krävdes inga arbets-

ställningar som innebar sträckta, kraftigt böjda eller roterade leder och rätt lyftteknik kunde 

användas. Två av separatordelarna överskred den maximala rekommenderade vikten på 25 

kg men övriga delar innebar enbart en liten belastningsrisk under utförandet. 

 

Tabell 3. Lyftmoment 1 

Separatordel Vikt kg Maxvikt ALBA män kg Riskpoäng KIM 1 AFS 2012:02 

Bowl bottom complete 60 *26,4 52  

Slidingpiston 20 *26,4 16  

Centrifugal chamber 
bottom + wearliner 

18 *26,4 16 
 

Threaded ring 3 31 10  

Distrubutor 8 31 10  

Discstack + separating 
disc 

14 *26,4 10 
 

Bowl top 26 *26,4 52  

Big lockring 7,5 31 12  

Centrifugal pump 4 31 10  

Centrifugal pump cover 1 31 10  

Small lockring 1 31 10  

Water pump 2 31 10  

*Vid greppsvårigheter sänks maxvikten med 15 % (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 19) 

 
 
 

Figur 3. Lyftmoment 1, lätta vikter. Figur 4. Lyftmoment 1, tunga vikter. 
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4.2.2 Lyftmoment 2 

Lyftmoment 2 har delats upp i två utföranden beroende på vikten av separatordelen (figur 5 

och 6). För de lättare vikterna lutades överkroppen över separatordelen som skulle sänkas 

medan de tyngre separatordelarna sänktes med böjda ben och med delen så nära kroppen 

som möjligt. 

AFS 2012:02 

Underlaget vid utförande hölls rent och var därför inte halt. Det krävdes inga arbets-

ställningar som innebar sträckta, kraftigt böjda eller roterade leder och rätt lyftteknik kunde 

användas. Två av separatordelarna överskred den maximala rekommenderade vikten på 25 

kg men övriga delar innebar enbart en liten belastningsrisk under utförandet. 

 

Tabell 4. Lyftmoment 2 

Separatordel Vikt kg Maxvikt ALBA män kg Riskpoäng KIM 1 AFS 2012:02 

Bowl bottom complete 60 *23 52  

Slidingpiston 20 *23 16  

Centrifugal chamber 
bottom + wearliner 

18 *23 16 
 

Threaded ring 3 29,4 10  

Distrubutor 8 29,4 10  

Discstack + separating 
disc 

14 *23 10 
 

Bowl top 26 *23 52  

Big lockring 7,5 29,4 12  

Centrifugal pump 4 29,4 10  

Centrifugal pump cover 1 29,4 10  

Small lockring 1 29,4 10  

Water pump 2 29,4 10  

*Vid greppsvårigheter sänks maxvikten med 15 % (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 19) 
 

Figur 5. Lyftmoment 2. Figur 6. Lyftmoment 2, tunga vikter. 
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4.2.3 Lyftmoment 3 

Lyftmoment 3 är den approximerade rörelse som används för att lyfta separatordelarna från 

arbetsbänken (figur 7). Lyftmomentet förekommer vid rengöring, innan separatordelarna 

lyftes ned i karet på arbetsbänken eller innan de bars iväg från arbetsbänken. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

AFS 2012:02 

Höjden till arbetsbänken var i armbågshöjd i en upprätt arbetsställning för båda författarna 

vid rengöringen, axlarna var nedsänkta och överarmarna kunde hållas nära kroppen. Hur 

många gånger författarna var tvungna att lyfta separatordelen var beroende på hur mycket 

delen behövde rengöras. Utförandet vid arbetsbänken innebar enbart en liten belastnings-

risk under utförandet. 

 
Tabell 5. Lyftmoment 3 

Separatordel Vikt kg Maxvikt ALBA män kg Riskpoäng KIM 1 AFS 2012:02 

Bowl bottom complete 60 *26,86 52  

Slidingpiston 20 *26,86 16  

Centrifugal chamber 
bottom + wearliner 

18 *26,86 16 
 

Threaded ring 3 31,6 10  

Distrubutor 8 31,6 10  

Discstack + separating 
disc 

14 *26,86 10 
 

Bowl top 26 *26,86 52  

Big lockring 7,5 31,6 12  

Centrifugal pump 4 31,6 10  

Centrifugal pump cover 1 31,6 10  

Small lockring 1 31,6 10  

Water pump 2 31,6 10  

*Vid greppsvårigheter sänks maxvikten med 15 % (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 19) 

Figur 7. Lyftmoment 3. 
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4.2.4 Lyftmoment 4 

Lyftmoment 4 är den approximerade rörelse som användes för att sänka separatordelarna 

ned i karet som fanns vid arbetsbänken (figur 8). 

 

 

 

 

 

AFS 2012:02 

Höjden och arbetsplatsutformningen av karet som fanns inbyggt i arbetsbänken innebär att 

arbetsställningen var framåtlutad med sträckta armar vid utförandet. Vid lyft av separator-

delarna kunde delarna inte hållas nära kroppen och författarna kunde inte lyfta med benen. 

Hur många gånger författarna var tvungen att lyfta separatordelarna var beroende på hur 

mycket delarna behövde rengöras. Utförandet vid arbetsbänken bidrog till en belastningsrisk 

i rygg och leder under utförandet. 

 

 Tabell 6. Lyftmoment 4 

*Vid greppsvårigheter sänks maxvikten med 15 % (KOMPENDIUM I Antropometri, 2013, s. 19) 

Separatordel Vikt kg Maxvikt ALBA  kg Riskpoäng KIM 1 AFS 2012:02 

Bowl bottom complete 60 *26,4 58  

Slidingpiston 20 *26,4 22  

Centrifugal chamber 
bottom + wearliner 

18 *26,4 22 
 

Threaded ring 3 41 12  

Distrubutor 8 41 12  

Discstack + separating 
disc 

14 *26,4 16 
 

Bowl top 26 *26,4 58  

Big lockring 7,5 41 12  

Centrifugal pump 4 41 12  

Centrifugal pump cover 1 41 12  

Small lockring 1 41 12  

Water pump 2 41 12  

Figur 8. Lyftmoment 4. 



19 
 

4.3 Sammanställning av resultat 

Målet var att göra en belastningsergonomisk riskbedömning i samband med överhalningen 

för att identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Målet var även att ge förslag på hur risken för 

arbetsskador kan minskas för personalen ombord fartyget som utför överhalning av 

separatorer. 

Som det nämndes i metoden togs det hänsyn till att belastning som innebar risk för skador 

på rörelseorgan skulle göras med avseende på duration, frekvens och intensitet. Enligt 

föreskriften definieras en bra arbetsställning av att kroppen är i en upprätt position med 

sänkta axlar, överarmarna nära kroppen och att arbetshöjden är i armbågshöjd. Vid manuell 

hantering ska arbetsställningar som innebär lyft med böjda knän, tunga lyft och underlag 

som är hala och/eller ostadiga undvikas. Belastningsrisken ökar även när det sker en tyngd-

punktsförflyttning som belastar kroppen ogynnsamt.  

Identifierade arbetsmiljörisker 

Det identifierades belastningsrisker vid vissa arbetsställningar i samband med separator-

överhalningen. Arbetsställningen som var mest förekommande vid överhalningen var 

stående med framåtlutande överkropp för att rengöra de olika separatordelarna, den 

förekom vid lyftmoment 4. Vid rengöring av discstacken (Figur 10) observerades det att 

författaren satt i en hukande arbetsställning. Dessa arbetsställningar kan bidra till en ökad 

belastningsrisk eftersom de är ogynnsamma för kroppen. Speciellt vid rengöring vid karet, 

som resultatet för lyftmoment 4 visar, då författarna var tvungna att stå med framåtlutad 

överkropp och att separatordelarna hamnar en bit bort från kroppen. I samband med 

rengöringen sänktes och lyftes delarna ett flertal gånger, detta bidrar till att de sker en 

tyngdpunktsförflyttning samtidigt som de olika delarna hanterades. I resultaten för lyft-

moment 4 skilde föreskriftens resultat från KIM 1 och ALBA, enligt föreskrifterna används en 

ogynnsam arbetsställning som kan bidra till belastningsrisk och resultatet blir därför 

avvikande. Föreskrifterna tog större hänsyn de olika faktorerna som påverkar belastningen 

vid arbetsmomentet och väger tyngre i bedömningen än KIM 1 och ALBA.  

Vid separatoröverhalningen identifierades lyft som innebar belastningsrisker. De två 

separatordelarna som överskred den rekommenderade vikten på 25 kg bör hanteras på 

sådant sätt att manuella lyft undviks. Övriga arbetsställningar i samband med lyftmomenten 

utfördes med rätt lyftteknik och innebar ingen väsentlig belastningsrisk. Det finns däremot 
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risk att fel lyftteknik används eftersom vikterna inte är specificerade i arbetsmanualen, det 

kan även leda till att de två separatordelarna som väger över 25 kg hanteras fel.  

Om underlaget inte hålls halkfritt vid överhalningen kan det resultera i att kroppen belastas 

ogynnsamt, ett halt underlag kan leda till att personen halkar och tappar koordinationen. 

Underlaget vid överhalningen kan bli halt vid hantering av oljor och förflyttning av separator-

delar, det finns även risk för greppsvårigheter på grund av att separatordelarna är hala. 

Risken ökar även mer om det sker en tyngpunktsförflyttning vilket det kan bero på till 

exempel sjögång. 

Förslag på åtgärder 

Ett förslag till förbättring är att installera ytterligare en arbetsyta. Det gör det möjligt att 

minska antalet lyft ner till durken och gör det möjligt att rengöra samtliga separatordelar 

stående med bra arbetsställning. Detta minskar risken för att skada uppstår i rörelseorganen 

eftersom antalet lyft minskas, det innebär även att kroppen inte behöver inta en framåtlutad 

arbetsställning vid rengöring. Ytan bör utformas och anpassas till personer med olika fysiska 

förutsättningar i enligt föreskriftens rekommendationer, det innefattar att arbetshöjden bör 

vara i armbågshöjd och att kroppen är i upprätt position. Ett förslag är att använda 

utrymmet som finns till höger om arbetsbänken som syns i länkanalysen (Figur 2) och som 

syns i Figur 1. Detta gör även att underlaget kan hållas rent eftersom separatordelarna inte 

behöver förflyttas lika ofta. 

En ytterligare åtgärd är att installera en sekundär skena intill utrymmet till höger om 

arbetsbänken (Figur 2), detta möjliggöra att koppla på en talja som underlättar för 

personalen att flytta delarna från separatorn till en eventuell ny arbetsbänk och på så sätta 

minska risken för överbelastning. Ett alternativ är att en vagn används för att förflytta 

delarna. 

Det är även viktigt att det finns lättåtkomlig information om separatordelarnas vikter och att 

den som utför överhalningen har kunskaper om rätt lyftteknik. Därför bör det förslagsvis 

finnas information om separatordelarnas vikt och en instruktion på hur man utför lyft intill 

separatorerna. 
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5 Diskussiön 

5.1 Resultatdiskussion  

Att använda sig av tre riskbedömningsmetoder för att identifiera arbetsmiljörisker gjorde det 

möjligt att hitta arbetsmoment som innebar risker och ge underlag till förslag på åtgärder. 

Alla tre riskbedömningsmetoderna hade liknande resultat för arbetsmomenten, vilket 

bekräftar att de identifierade arbetsmiljöriskerna innebär en belastningsrisk. Det enda 

resultatet som skiljde var lyftmoment 4, föreskriften identifiera arbetsmiljörisker vilket de 

andra metoderna inte tog hänsyn till.  

Resultatet från ALBA skulle eventuellt bli annorlunda om överhalningen utfördes av personer 

med andra fysiska förutsättningar. För att granska personer från olika populationer behövs 

det observationer för när de överhalar separatorn. I ALBA går det att ställa in vilken 

population maxvikten ska beräknas efter, eftersom två män utförde arbetsmomenten valdes 

svenska män i inställningen för population. Lyftmomenten skulle kunna utföras annorlunda 

av en annan population, det valdes därför att inte att göra beräkningar med andra 

inställningar.  

Föreskrifterna lämnar mycket utrymme för tolkningar av vad som menas med duration, 

frekvens och intensitet. Det innebär att det finns en risk för subjektiva bedömningar som 

påverkar resultatet. Detta undviks i största möjliga mån genom att åskådliggöra underlaget i 

kapitel 4.1 och 4.2, som ligger till grund för resultatet, och i metodbeskrivningen.  

Det som skulle kunna påverka överhalningen och resultatet var att taljan för att flytta 

delarna direkt till arbetsbänken inte utnyttjades till alla separatordelar. Anledningen till att 

den inte utnyttjades var att det fanns begränsad med plats på arbetsbänken och att alla 

delar inte fick plats. En annan påverkan var att det inte stod mätnoggrannhet på vågen som 

användes vid datainsamlingen och att när den tyngsta delen vägdes gick nålen förbi skalan. 

Eftersom nålen på skalan inte gick i ett ändläge när den tyngsta delen vägdes kunde vågen 

användas för att göra en uppskattning. Den tyngsta delen väger mer än 25 kg vilket innebär 

att den redan ligger över den rekommenderade maxvikten.  
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I samband med överhalningen gjordes det iakttagelser av kemiska arbetsmiljörisker. De 

kemikalier som användes var Limestone remover och Disc Clean som är frätande kemikalier 

med ett lågt pH värde på 1.5. Vid rengöring av discstacken användes ett trycksatt verktyg 

som sänktes ned i en pyts med Disc Clean, luftflödet reglerades med en ventil. Det finns risk 

att reglerventilen på verktyget öppnas för mycket eller för snabbt och det innebära att det 

skvätter Disc Clean upp ur pytsen. Ytterligare en kemisk arbetsmiljörisk som iakttogs var vi 

användningen av Limestone Remover. För att rengöra separatordelarna från kalk sänktes de 

ner i en balja med Limestone Remover, det finns då risk att kemikalien skvätter upp. Risken 

är att armar och händer blir exponerade om det inte finns tillgång till rätt utrustning när vid 

hantering av kemikalierna. Det fanns inte utrustning för att mäta mängden kemikalierna som 

fanns i luften under fältstudien. Det observerades att det inte fanns något utsug utan enbart 

fläktar riktat mot arbetsytan vilket kan innebära en risk för exponering av kemikalier i 

inandningsluften. Ett utsug över arbetsbänken skulle förbättra ventilationen vid rengöring av 

separatordelarna och minska risken för exponering av kemikalier i luften. 

En ytterligare belastningsergonomisk risk var vid användandet av Westfalias egna 

separatorverktyg som användes till att lossa och låsa låsringarna, detta var inte är bra 

anpassat för arbetsuppgiften. Formen på verktyget var small och cylindrisk av massiv metall, 

tyngdpunkten låg fel och det gick inte att använda på det sättet manualen visade. Det 

användes istället en plasthammare som var lätt och bättre anpassad för uppgiften. 

5.2 Metoddiskussion 

Genom observationen kunde all data som behövdes samlas in för att göra en bedömning 

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, KIM 1 och ALBA. Det som är fördelaktigt med 

riskbedömningsmetoderna som användes är att resultatet kan jämföras med andra arbeten 

ombord som har granskats med samma metoder. Det fanns inte tid för att observera andra 

personer som utför överhalningen, det skulle vara för tidskrävande att få alla de filmvinklar 

och föra anteckningar under överhalningen. Eftersom det var två män som utförde 

arbetsmomenten kan det innebära att det finns en möjlighet att vissa faktorer inte har 

åskådliggjorts. För att representera en bredare demograf behövs en större mängd mätningar 

med personer med olika fysiska förutsättningar för att göra dem mer representativt i 

mätningarna. Med riskbedömningsmetoderna som valdes kunde arbetsmoment utföras av 

författarna själva för att få en större inblick i arbetet.  
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Andra metoderna för att bedöma arbetsmiljörisker användes inte, till exempel kan intervjuer 

bidra till att jämföra om och hur arbetsmiljön skiljer sig mellan olika fartyg. En annan metod 

som skulle kunnat användas var att beräkna maxvikten i ALBA efter NIOSH. Det finns två 

inställningar i programmet ALBA som kan väljas för att beräkna tillåten maxvikt, NIOSH eller 

SNOOK. Anledningen till att SNOOK valdes var för att den baserad på flera delstudier om till 

exempel könsskillnader, lyftarbeten, industriarbetare och icke industriarbetare.  

5.3 Förslag på fortsatta studier  

Som vidare studier är det en god idé att granska en hel arbetsperiod och kolla på fler 

faktorer och andra arbeten som utförs ombord för att få en sammanlagd bild över 

belastningsergonomin. Det bör granskas vilka ansträngningarna på kroppen som kan leda till 

en repetitiv arbetsmiljö, i vilken mån arbetstagaren har eget handlingsutrymme och om den 

totala arbetsperioden eventuellt bidrar till en ökad belastning. De kemiska arbetsmiljö-

riskerna lämpar sig som en vidare studie eftersom personen som utför överhalningen 

exponeras för kemikalier, för att få en helhetsbild behövs det annan mätutrustning och mer 

empiriskdata. 

Ett sätt att granska arbetsförhållandena kring överhalningen av separatorer är att göra 

intervjuer och granskningar av arbetsplatser på flera olika fartyg. Detta arbete kan användas 

för att granska och jämföra arbetsmiljörisker vid överhalning av separatorer utförda av andra 

personer. Mer data kan samlas in för att granska arbetsmoment utförda av annan personal 

ombord till exempel genom att filma, fotografera och ta anteckningar vid en 

separatoröverhalning. Det gör det möjligt att se hur de arbetar och jämföra mot resultaten i 

detta arbete. Det går även att intervjua personalen om hur de utför och hur de upplever 

arbetsförhållandena. Men detta kräver att behandla etik väldigt noggrant och utarbeta 

intervjufrågor som speglar vad som studien går ut på. Ytterligare ett sätt att få underlag om 

risker är att studera rapporter på arbetsrelaterade olyckor i samband med överhalning av 

separatorer. Faktorer som belysning, vibrationer, ansträngning på rösten, buller och 

värmebelastning är även en del av belastningsergonomin och är ämne för framtida forskning 

om de allmänna förhållandena för arbete i maskinrum. Dessa faktorer kan även bidra till en 

ökad belastning under överhalningen av separatorer. 
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6 Slutsats 

Sammantaget visar resultaten av studien att arbetsmiljön ser bra ut i jämförelse med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter men att det finns några punkter där det går att göra 

förbättringar.  

 Identifierade belastningsergonomiska risker: 

o Viktigt att lyfta med rätt teknik för att minska risken för belastningsskada. 

o Risk för överbelastning/skada vid tunga lyft om man inte känner till vikterna. 

 Omedvetenhet om vikter på bowl bottom och bowl top, som ligger 

över maxvikten, ökar risken för belastningsskador speciellt i samband 

med fel lyftteknik. 

o Risk för skada vid lyft av tunga separatordelar om de inte är helt rengjorda 

eftersom det då kan finnas risk för greppsvårigheter.  

o Risk för halka vid överhalningen vid hantering av oljor och förflyttning av 

separatordelar. 

 Förslag på förbättring av arbetsytan: 

o Eftersom arbetsytan är begränsad på arbetsbänken skulle det vara bra att ha 

ytterligare en arbetsbänk där man kan rengöra de lättare separatordelarna 

för att få en bra arbetsställning. 

o Göra en arbetsbänk i rummet intill för att minska belastningen för att undvika 

de moment då man sitter på knän och arbetar. 

o Ett utsug över arbetsbänken skulle förbättra den upplevda arbetsmiljön vid 

rengöring av separatordelarna och minska risken för exponering av kemikalier 

i luften. 

 Förslag på fortsatta studier: 

o Det förekommer exponering av kemikalier i arbetsmoment som bör granskas. 

o Studera en hel arbetsperiod för att få en sammanlagd bild över 

ansträngningarna på kroppen. 

o Kvantitativ undersökning genom intervjuer och observationer av arbetsmiljö 

på flera fartyg. 
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Bilaga 1 

Urval av bilder från arbetsplatsen 

   
Figur 1. Arbetsställning på durk   Figur 2. Arbetsställning intill separatorn 
 
 
 

   
Figur 3. Användning av talja   Figur 4. Vridandemoment 
  



 
 

   
Figur 5. Slag med verktyg nummer 10 Figur 6. Slag med hammare 
 
 

  
Figur 7. Sittande ställning med slag  Figur 8. Sittande ställning 
 
 
 
    

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Arbetsbänken 
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